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1 JOHDANTO  

 

 

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toteutettiin keväällä 

2021 kartoitus varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeista ja osaamisen kehittämistarpeista 

vuosina 2020–2030 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Varhaiskasvatusalan rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen tarpeiden kartoittamisen 

tarve nousee osaltaan alan merkittävästä eläkepoistumasta (esim. Keva 2021, Tilastot ja 

ennusteet - Keva) sekä muuttuvista osaamistarpeista, mikä liittyy erityisesti uusiin 

tehtävänimikkeisiin varhaiskasvatusalalla (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Tarvitaan 

tietoa sekä kansallisella että paikallisella tasolla siitä, millaisia työvoima- ja 

rekrytointitarpeita varhaiskasvatusalan organisaatioilla on, ja miten nämä tarpeet 

muuttuvat.  

Kartoituksen tarkoituksena oli tunnistaa varhaiskasvatusalan keskeisiä henkilöstön 

rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita, haasteita ja toiveita Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan alueella.  

Tulosten mukaan ennuste henkilökunnan eläköitymisestä vuoteen 2025 mennessä luo 

kuvaa rekrytointitarpeiden kasvusta ja todennäköisesti myös haasteiden lisääntymisestä 

Pohjois-Pohjanmaalla. Tulokset tuovat ilmi rekrytoinnissa jo nyt koetut haasteet sekä 

erityisesti haasteet koulutettujen ja tehtävään kelpoisten sijaisten saamiseksi. Tulosten 

perusteella kolme selkeästi suurinta haastetta rekrytoinnissa olivat: tehtävään 

kelpoisuuden omaavia lyhytaikaisia sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä on vaikea 

saada, tehtävään kelpoisuuden omaavia hakijoita ei ole ja varhaiskasvatuksen opettajia ei 

ole hakijoina.  

Henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarpeen nähtiin kohdistuvan erityisesti 

pedagogiseen osaamiseen, tiimityöhön liittyvään osaamiseen toiminnan arvioinnin ja 

kehittämisen näkökulmasta sekä varhaiserityispedagogiikkaan liittyvään osaamiseen.  

Koulutusorganisaatioille esitetyt toiveet olivat moninaisia ja yksittäisiä toiveita esitettiin 

runsaasti. Yksittäisten koulutustoiveiden lisäksi toivottiin eritoten mahdollisuuksia 

tutkinnon täydentämiseksi tai uuden tutkinnon suorittamiseksi varhaiskasvatusalalla sekä 

koulutusta liittyen pedagogiseen osaamiseen ja varhaiserityispedagogiikkaan.  

 

  

https://www.keva.fi/tama-on-keva/tilastot-ja-ennusteet/
https://www.keva.fi/tama-on-keva/tilastot-ja-ennusteet/


 
 

6 
 

2 LÄHTÖKOHTANA TYÖELÄMÄN TARPEET  

 

 

Tarve alueelliselle ajantasaiselle tiedolle varhaiskasvatusalan rekrytointi- ja 

osaamistarpeiden muutoksista on yhteneväinen OsaaVa-hankkeelle asetettujen 

tavoitteiden kanssa. Huomattava osa tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa työskentelevistä 

tulee vuoteen 2030 mennessä siirtymään eläkkeelle. Muun muassa tästä johtuen tarve 

koulutetulle ammattitaitoiselle henkilökunnalle on suuri. Lisäksi varhaiskasvatuslain 

muutoksen myötä pyrkimyksenä on lisätä korkeakoulutettujen määrää 

varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.  

 

2.1 OsaaVa-hanke opiskelijoiden koulutuspolkuja sujuvoittamassa 

 

OsaaVa-hanke pyrkii omalta osaltaan vastaamaan työelämästä nousevaan 

koulutustarpeeseen: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää siirtymisiä eri 

tutkinto-ohjelmien välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla.  

Hankkeessa tehtävässä kehittämistyössä haetaan ratkaisuja, joilla sujuvoitetaan 

opiskelijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymisiä toisen asteen nivelvaiheessa ja korkea-

asteen koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa 

siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä 

koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista ja 

työllistymistä alalle. 

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä oppilaitosten, korkeakoulujen ja 

työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja 

osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, 

Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun yliopisto. Hanke toteutuu 1.4.2020-31.5.2022 

välisenä aikana ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

 

2.2 Kartoituksen toteuttaminen ja tulosten esittäminen  

 

Kartoitus toteutettiin kahden hiukan erisisältöisen verkkopohjaisen Webropol-kyselyn 

avulla (liitteet 1–2). Ennen varsinaisten kyselyiden lähettämistä kyselylomakkeet 

esitestattiin. Näin pyrittiin varmistamaan kysymysten johdonmukaisuus ja 

ymmärrettävyys sekä osaltaan parantamaan kyselyiden luotettavuutta. Linkit kyselyihin 

lähetettiin kohdejoukoille sähköpostitse (saatetekstit liitteissä 3–4). Molempiin 

kyselyihin oli vastausaikaa noin kaksi viikkoa. Kyselyissä oli sekä suljettuja että avoimia 

kysymyksiä.  

Alueellisesti kartoitus rajattiin koskemaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa.  
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Ensimmäisen kyselyn (kysely 1) kohdejoukko oli varhaiskasvatuksen hallinnollinen 

johto, jonka tehtävänä on vastata varhaiskasvatuspalveluiden (kunta tai yksityinen) 

järjestämisestä ja kehittämisestä. Yksityisten vahaiskasvatuspalveluiden osalta kyselyyn 

otettiin mukaan ne palveluiden tuottajat, joilla oli kyselyn lähettämishetkellä vähintään 

neljä päiväkotia Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Kyselyjä lähetettiin yhteensä 35 ja vastauksia saatiin 21. Vastausprosentiksi muodostui 

60. Vastaajista 86 prosenttia ilmoitti organisaatiokseen jonkin Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnan alueen kunnan, 14 prosenttia vastaajista ei nimennyt organisaatiota, jossa 

työskentelee.  

Toinen kysely (kysely 2) kohdistettiin kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen 

päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 

215 ja vastauksia saatiin 78. Vastausprosentiksi muodostui 36.  

Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia työskenteli kunnallisella ja 27 prosenttia yksityisellä 

sektorilla. Kahdeksan prosenttia vastaajista ei nimennyt organisaatiota, jossa 

työskentelee.   

Kyselyt toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Mikäli vastaajan tehtäviin sisältyi sekä 

kuntansa hallinnollisen johdon vastuutehtäviä että päiväkodin johtajan työtehtäviä, 

vastaajaa pyydettiin vastamaan molempiin kyselyihin.  

Kyselyiden yhteenlaskettu vastausprosentti oli 40. 

Kartoituksen tulokset esitetään kuvioina pääsääntöisesti prosenttiosuuksin yhden 

prosentin tarkkuudella. Tulokset antavat tietoa siitä, minkälaisia työvoima- ja 

rekrytointitarpeita varhaiskasvatuspalveluita tuottavilla ja järjestävillä organisaatioilla 

on, miten nämä tarpeet muuttuvat lähitulevaisuudessa sekä millaisia johtajien ja 

henkilöstön osaamiseen liittyviä kehittämistarpeita näillä organisaatioilla on. Lisäksi 

tulokset antavat tarkempaa tietoa esimerkiksi eläköitymiseen, henkilöstön 

koulutustarpeisiin, täydennys-/lisäkoulutustoiveisiin sekä asiantuntijoiden alalla 

pysymiseen vaikuttaviin tekijöihin liittyen.  
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3 HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI- JA OSAAMISTARPEIDEN 

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ KUNNALLISESSA JA YKSITYISESSÄ 

VARHAISKASVATUKSESSA  

 

 

Mahdollisimman kattavan tilannekuvan saamiseksi varhaiskasvatuksen hallinnolliselle 

johdolle (Kysely 1, N=21) sekä päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille 

(Kysely 2, N=78) tehtiin erilliset - osittain samansisältöiset, osittain toisistaan poikkeavat 

- kyselyt. Kyselyiden 1 ja 2 vastaukset analysoitiin niiltä osin erikseen kuin kysymykset 

kyselylomakkeissa poikkesivat toisistaan. Vastaukset kysymyksiin, jotka olivat samat 

molemmille kohderyhmille, yhdistettiin ja analysoitiin pääosin yhtenä kokonaisuutena, 

kuitenkin osa tarpeen mukaan myös erikseen.  

 

3.1 Taustatiedot  

 

Taustatietoina selvitettiin varhaiskasvatuspalveluiden hallinnollisen johdon sekä 

päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden tehtävänimikkeitä, koulutusta ja 

johdettavan kasvatushenkilöstön määrää.  

Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon tehtävänimikkeet ja koulutukset (kuviot 

1 ja 2) 

Vastausten perusteella Pohjois-Pohjanmaan alueella varhaiskasvatuksen hallinnollisen 

johdon yleisin tehtävänimike oli varhaiskasvatusjohtaja (62 prosenttia). Toiseksi yleisin 

nimike oli päiväkodin johtaja (14 prosenttia) ja kolmanneksi yleisin 

varhaiskasvatuspäällikkö (10 prosenttia).  

Hallinnollisesta johdosta lähes puolet oli koulutukseltaan kasvatustieteen maistereita (43 

prosenttia). Yhteensä 43 prosentilla vastaajista oli joko sosionomin (AMK) tutkinto (19 

prosenttia), sosionomin (ylempi AMK) tutkinto (14 prosenttia) tai sosiaalikasvattajan (10 

prosenttia) koulutus. Vastauksissa ei tule tarkemmin esille se, kuinka moni oli 

opinnoissaan suuntautunut varhaiskasvatukseen. Vastaajista 14 prosentilla oli 

lastentarhanopettajan koulutus.  
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Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon tehtävänimikkeet (Kysely 1, n=21) 

 

Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon koulutukset (Kysely 1, n=21) 

 

Hallinnollisen johdon johtaman organisaation koko kasvatushenkilöstön 

lukumäärä Pohjois-Pohjanmaan alueella (kuvio 3)  

Tulosten perusteella Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella varhaiskasvatuspalveluita 

järjestävät julkiset tai yksityiset toimijat ovat valtaosaltaan pienehköjä. Hallinnollisesta 

johdosta lähes puolella (48 prosenttia) kasvatushenkilöstön lukumäärä oli 50 tai 

vähemmän. Enemmän kuin 151 kasvatushenkilöä oli johdettavanaan ainoastaan 

yhdeksällä prosentilla vastaajista. 

Hiukan vajaa puolet vastaajista ilmoitti johdettavanaan olevan 101–150 kasvatushenkilöä 

(24 prosenttia) tai 51–100 kasvatushenkilöä (19 prosenttia).   
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Kuvio 3. Hallinnollisen johdon johtaman organisaation koko kasvatushenkilöstön lukumäärä 

Pohjois-Pohjanmaan alueella (Kysely 1, n=21) 

 

Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden tehtävänimikkeet ja 

koulutukset (kuviot 4 ja 5) 

Päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille osoitettuun kyselyyn 

vastanneiden tehtävänimikkeet olivat varsin moninaisia. Erilaisia tehtävänimikkeitä oli 

yhteensä 23 kappaletta. 

Vastausten perusteella yleisin tehtävänimike oli päiväkodin johtaja (63 prosenttia). Muut 22 

tehtävänimikettä jakautuivat siten, että varhaiskasvatuksen johtajia tai aluejohtajia oli 10 

prosenttia kaikista vastaajista, kuudella prosentilla vastaajista oli päiväkodin johtajan 

nimikkeen lisäksi jokin toinen tehtävänimike ja viisi prosenttia ilmoitti tehtävänimikkeekseen 

päiväkotiyrittäjän. Varhaiskasvatuksen opettajia ja perhepäivähoidon ohjaajia oli molempia 

neljä prosenttia vastaajista. Yksittäisen tehtävänimikkeen ilmoitti kahdeksan prosenttia 

vastaajista.  
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Kuvio 4. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden tehtävänimikkeet (Kysely 

2, n=78) 

 

Päiväkodin johtajista ja perhepäivähoidon esihenkilöistä suurin osa nimesi 

koulutuksekseen lastentarhanopettajan (35 prosenttia). Vastaajista 26 prosenttia oli 

suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon ja neljä prosenttia sosionomi (ylempi AMK) -

tutkinnon. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon oli suorittanut 10 prosenttia ja 

kasvatustieteen maisterin tutkinnon 16 prosenttia vastaajista. Vastauksista ei tule esille, 

ovatko kaikki vastaajat suuntautuneet opinnoissaan varhaiskasvatukseen.  

 

Kuvio 5. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden koulutukset (Kysely 2, 

n=77) 

 

Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden johtaman 

kasvatushenkilöstön lukumäärä (kuvio 6) 

Päiväkodin johtajista ja perhepäivähoidon esihenkilöistä suurin osa, 28 prosenttia, 

ilmoitti kasvatushenkilöstönsä lukumääräksi 21–30 henkilöä ja 26 prosenttia 11–20 

henkilöä. 19 prosentilla vastaajista oli johdettavanaan enintään 10 kasvatushenkilöä, 15 

prosentilla vastaajista 31–40 kasvatushenkilöä ja 12 prosentilla 41–50 kasvatushenkilöä.  
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Kuvio 6. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden johtaman 

kasvatushenkilöstön lukumäärä (Kysely 2, n=78) 

 

3.2 Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne   

 

Varhaiskasvatusalalla työskennellään useissa eri tehtävissä. Kartoituksella selvitettiin 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella työskentelevien varhaiskasvatusalan 

ammattilaisten määrää henkilöstöryhmittäin sekä miesten osuutta koko 

kasvatushenkilöstöstä ja jakautumista henkilöstöryhmittäin. Lisäksi selvitettiin 

varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevien tutkintonimikkeitä. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset henkilöstöryhmittäin (kuvio 7) 

Kaksi suurinta henkilöstöryhmää - varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (44 prosenttia) ja 

varhaiskasvatuksen opettajat (31 prosenttia) - kattoivat vastausten perusteella noin kolme 

neljäsosaa kaikista varhaiskasvatusalalla työskentelevistä. Perhepäivähoitajia oli 

kahdeksan prosenttia, ryhmäavustajia kuusi prosenttia ja varhaiserityisavustajia viisi 

prosenttia koko kasvatushenkilöstöstä. Päiväkodin johtajia oli yhteensä kolme prosenttia. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja uuden tehtävänimikkeen mukaisia 

varhaiskasvatuksen sosionomeja oli molempia kaksi prosenttia koko 

kasvatushenkilöstöstä.  



 
 

13 
 

  

Kuvio 7. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset henkilöstöryhmittäin (Kysely 1, n=21) 

 

Miesten osuus kasvatushenkilöstöstä ja jakautuminen henkilöstöryhmittäin (kuviot 

8 ja 9) 

Miehiä oli varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ainoastaan kolme prosenttia. 

Henkilöstöryhmittäin eniten miehiä oli varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa (40 

prosenttia) ja varhaiskasvatuksen opettajissa (37 prosenttia).  

             

   

Kuvio 9. Miehet henkilöstöryhmittäin (Kysely 

1, n=21)  
Kuvio 8. Miesten osuus varhais-

kasvatuksen henkilöstöstä (Kysely 

1, n =21) 
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Varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevien tutkintonimikkeitä (kuvio 10) 

Vastausten perusteella varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevistä 42 prosentilla oli 

sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja 

sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (60 op) ja 20 prosentilla oli opistotasoinen 

lastentarhanopettajan tutkinto. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon oli suorittanut 15 

prosenttia ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon 13 prosenttia varhaiskasvatuksen 

opettajista. 

 

 

Kuvio 10. Varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevien tutkintonimikkeitä maaliskuussa 

2021 (Kysely 2, n=78) 

 

 

3.3 Ennusteet henkilöstön eläköitymisestä ja koulutetun työvoiman 

tarpeesta  

 

Valtakunnallisesti on arvioitu, että merkittävä osa tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 

työskentelevistä tulee vuoteen 2030 mennessä siirtymään eläkkeelle. Tarvitaan myös 

paikallisia arvioita henkilöstön eläköitymisestä ja henkilöstöryhmien määrällisistä 

muutoksista. 

Ennuste henkilökunnan eläköitymisestä vuoteen 2025 mennessä (kuvio 11) 

Varhaiskasvatuksen hallinnollinen johto arvioi henkilöstönsä eläköitymistä vuoteen 2025 

mennessä. Arvioiden perusteella kyselyyn vastanneiden organisaatioista eläköityy 

tuohon mennessä yhteensä 260 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja 204 

varhaiskasvatuksen opettajaa.  Perhepäivähoitajia eläköityy 68, päiväkodin johtajia 39 ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajia 22.    
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Kuvio 11. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon yhteenlaskettu lukumääräinen arvio 

eläköityvistä työntekijöistä henkilöstöryhmittäin vuoteen 2025 mennessä (Kysely 1, n=21) 

 

Henkilöstöryhmien määrälliset muutokset vuoteen 2030 mennessä (kuvio 12) 

Hallinnollinen johto arvioi myös varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmien määrällisiä 

muutoksia vuoteen 2030 mennessä. Vastaajista 90 prosenttia arvioi perhepäivähoitajien 

ja 76 prosenttia varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrän vähenevän. Koska 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja erityisavustajan tehtäviin voidaan hakeutua samalla 

koulutuspohjalla, on tuloksissa syytä huomioida, että hallinnollisesta johdosta 29 

prosenttia arvioi kuitenkin varhaiserityisavustajien määrän pysyvän ennallaan ja 24 

prosenttia määrän kasvavan. Varhaiskasvatuksen sosionomien (65 prosenttia), opettajien 

(57 prosenttia) ja erityisopettajien (43 prosenttia) määrän arvioitiin kasvavan.  
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3.4 Avointen tehtävien rekrytointiprosessi 

 

Kartoituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatusalan 

rekrytointitarpeita sekä rekrytointiin liittyviä haasteita ja toiveita Pohjois-Pohjanmaan 

alueella.  

Päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytointi (kuvio 13)  

Varhaiskasvatuksen hallinnollinen johto esitti arvionsa varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien ja päiväkodin johtajien rekrytoinnista. Rekrytoinnin haasteellisuutta tai 

helppoutta pyydettiin arvioimaan asteikolla 0 (haastavaa) – 10 (helppoa). 

Arvioissa nousi esille varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja päiväkodin johtajien 

rekrytoinnin haasteellisuus. Kaikkien vastaajien keskiarvo oli varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien rekrytoinnin osalta 1,7 ja päiväkodin johtajien rekrytoinnin osalta 3,4. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnin haasteellisuutta kuvaa myös se, että 62 

prosenttia vastaajista antoi arvioksi arvot 0 tai 1.   

 

 

Kuvio 12. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon arviot henkilöstöryhmien määrällisistä 

muutoksista vuoteen 2030 mennessä (Kysely 1, n=21) 
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Kuvio 13. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon arviot päiväkodin johtajien ja 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnin haasteellisuudesta ja helppoudesta 

(Kysely 1, n=18) 

 

Henkilöstövuokrausta välittävien yritysten ja jatkuvan haun käyttäminen 

rekrytoinnissa (kuviot 14 ja 15) 

Hallinnolliselta johdolta kysyttiin, käyttävätkö he sijaisten rekrytoinnissa apuna 

henkilöstövuokrausta välittäviä yrityksiä tai jatkuvaa hakua. 14 prosenttia vastaajista 

ilmoitti käyttävänsä henkilöstövuokrausta välittäviä yrityksiä sijaisten rekrytoinnissa. 

Jatkuvaa hakua käytti puolestaan noin yksi kolmasosa vastaajista (33 prosenttia).   

 

                                                   

         

 

 

  

Kuvio 14. Henkilöstövuokrausta välittävien 

yritysten käyttäminen sijaisten rekrytoinnissa 

(Kysely 1, n=21) 

Kuvio 15. Jatkuvan haun käyttäminen 

rekrytoinnissa (Kysely 1, n=21) 
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Rekrytoinnin helpottamiseksi käytettyjä menetelmiä (kuvio 16) 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten rekrytoinnin helpottamiseksi varhaiskasvatuksen 

hallinnollinen johto käytti erilaisia välineitä ja menetelmiä, joista Kuntarekry (50 

prosenttia), yhteistyö oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa (22 prosenttia) ja TE-

palveluiden hyödyntäminen (17 prosenttia) olivat vastausten perusteella suosituimmat. 

Muita keinoja olivat muun muassa omien verkostojen ja sosiaalisen median käyttö 

rekrytoinnin apuna. 

 

 

Kuvio 16. Rekrytoinnin helpottamiseksi käytettyjä välineitä ja menetelmiä (Kysely 1, n=18) 

 

Keinoja koulutetun työvoiman saatavuuden nopeuttamiseksi (kuvio 17)  

Lisäksi hallinnollinen johto ehdotti erilaisia keinoja koulutetun työvoiman saatavuuden 

nopeuttamiseksi. Ehdotetut keinot olivat varsin moninaisia. Useampi kuin kaksi vastaajaa 

ehdotti urakehitykseen liittyviä mahdollistamisia alan sisällä, erilaisia joustavia 

opiskelumuotoja ja koulutuspaikkojen lisäämistä koulutetun työvoiman saatavuuden 

nopeuttamiseksi.  
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Kuvio 17. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon ehdottamia keinoja koulutetun 

työvoiman saatavuuden nopeuttamiseksi (Kysely 1, n=17) 

 

Kelpoisuuden omaavan henkilön rekrytointi pidempiaikaisiin (1vko – 6kk) 

sijaisuuksiin (kuvio 18)  

Päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt arvioivat, miten haastavaa tai 

helppoa on rekrytoida pidempiaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on työtehtävän 

edellyttämä kelpoisuus. Pidempiaikaisella sijaisuudella tarkoitettiin vähintään yli viikon 

ja korkeintaan puolen vuoden mittaista sijaisuutta. Tällä rajauksella pyrittiin jättämään 

arvion ulkopuolelle hyvin lyhyet sijaisuudet, jotka tavallisesti hoidetaan 

varhaiskasvatusyksikön sisäisin järjestelyin sekä yli puoli vuotta kestävät sijaisuudet.   

Selkeästi haastavimmaksi arvioitiin kelpoisen henkilön rekrytointi varhaiskasvatuksen 

opettajan pidempiaikaiseen sijaisuuteen. Peräti 90 prosenttia vastaajista arvioi 

rekrytoinnin olevan haastavaa, kun taas ainoastaan viisi prosenttia arvioi sen olevan 

helppoa. Yli puolet vastaajista, 56 prosenttia, arvioi haastavaa olevan myös kelpoisen 

henkilön rekrytoinnin varhaiskasvatuksen erityisopettajan pidempiaikaiseen sijaisuuteen. 

On kuitenkin huomioitava, että 28 prosenttia vastaajista katsoi, ettei erityisopettajan 

rekrytointi ole ajankohtaista.   

Arviot tehtävään kelpoisen henkilön rekrytoinnista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

pidempiaikaiseen sijaisuuteen jakautuivat lähes puoleksi kahden ryhmän välille: 

Vastaajista 46 prosenttia arvioi rekrytoinnin olevan haastavaa ja 42 prosenttia helppoa.  
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Kuvio 18. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arviot kelpoisuuden 

omaavan henkilön rekrytoinnista pidempiaikaisiin (1vko – 6kk) sijaisuuksiin (Kysely 2, n=78)  

 

Sijaisten käyttö henkilöstöryhmittäin viimeisen vuoden aikana (kuviot 19–22)  

Päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt arvioivat sijaisten käyttöä eri 

varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmissä viimeisen vuoden aikana. Arvioita pyydettiin 

tekemään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, varhaiskasvatuksen opettajan, päiväkodin 

johtajan ja perhepäivähoitajan tehtävissä käytettyjen sijaisten kohdalla. Vastaajia 

pyydettiin arvioimaan sijaisten tarvetta viimeisen vuoden aikana kysymyksissä 

annettujen eri vaihtoehtojen mukaan. Vaihtoehdoista pystyi valitsemaan useampia.   

Kuvioista 19–22 on nähtävissä, että sijaistarve on kohdistunut eritoten 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin ja opettajiin. Päiväkodin johtajien ja 

perhepäivähoitajien osalta sijaistarvetta ei suurimmaksi osaksi ole ollut. On kuitenkin 

huomioitava, että perhepäivähoidon esihenkilöitä oli kyselyyn vastaajista vain murto-osa.  

Vastaajista suurin osa, 87 prosenttia, arvioi, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 

tehtävässä on sijaistanut henkilö, jolla on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. 

Lisäksi yli puolet vastaajista arvioi, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisena on 

käytetty alalle kouluttautuvaa henkilöä (65 prosenttia) tai lähihoitajaa, jolla ei ole 

suuntautumista varhaiskasvatukseen (58 prosenttia).  
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Kuvio 19. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arviot sijaisten käytöstä 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2, n=77) 

 

Valtaosa vastaajista, 73 prosenttia, arvioi varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena käytetyn 

henkilöä, jolla on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Useimmat vastaajista 

arvioivat, että sijaisena oli käytetty myös henkilöä, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuus (60 prosenttia) tai, joka on alalle kouluttautuva (47 prosenttia).  

 

 

Kuvio 20. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arviot sijaisten käytöstä 

varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2, n=77) 

 

Päiväkodin johtajien osalta 77 prosenttia vastaajista arvioi, että sijaistarvetta ei ole 

viimeisen vuoden aikana ollut. Mikäli sijaista oli tarvittu, oli käytetty joko henkilöä, jolla 
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on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (12 prosenttia) tai henkilöä, jolla on 

päiväkodin johtajan kelpoisuus (12 prosenttia).  

 

 

Kuvio 21. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arviot sijaisten käytöstä 

päiväkodin johtajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2, n=77) 

 

Niin ikään perhepäivähoitajien osalta selkeästi suurin osa vastaajista, 78 prosenttia, 

arvioi, ettei sijaistarvetta viimeisen vuoden aikana ollut ollut. Tämä johtunee osittain siitä, 

että kyselyyn vastanneista ainoastaan viisi prosenttia toimi perhepäivähoidon 

esihenkilöinä, eivätkä kaikki vastaajat näin ollen oletettavasti olleet tietoisia 

perhepäivähoitajien sijaistarpeista ja -järjestelyistä.  

Kuitenkin 17 prosenttia vastaajista arvioi, että sijaisena oli käytetty henkilöä, jolla on 

perhepäivähoitajan kelpoisuus ja 14 prosenttia arvioi sijaisena käytetyn alalle 

kouluttautumatonta henkilöä. 
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Kuvio 22. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arviot sijaisten käytöstä 

perhepäivähoitajan tehtävässä viimeisen vuoden aikana (Kysely 2, n=72) 

 

Avoinna olevaan tehtävään kelpoisuuden omaavien hakijoiden rekrytointi viimeisen 

vuoden aikana (kuvio 23)  

Päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt arvioivat viimeisen vuoden aikana 

tekemiään rekrytointeja sen suhteen, kuinka usein avoinna olevaan tehtävään oli hakenut 

kelpoisuuden omaava hakija. Vastauksista näkyy, että rekrytoinnit ovat painottuneet 

varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan henkilöstöryhmiin.  

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien rekrytointiin liittyen 27 prosenttia vastaajista arvioi, 

että tehtävään oli hakenut aina kelpoinen hakija ja 46 prosenttia vastaajista arvioi, että 

tehtävään oli hakenut useasti kelpoinen hakija. Sen sijaan vain yksi prosentti vastaajista 

arvioi, että tehtävään ei koskaan hakenut kelpoisuuden omaavaa hakijaa viimeisen 

vuoden aikana.   

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi oli haastavampaa. Yli puolet vastaajista (53 

prosenttia) arvioi, että viimeisen vuoden aikana avoinna olevaan tehtävään haki ei 

koskaan tai harvoin tehtävään kelpoinen hakija.  
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Kuvio 23. Arvio viimeisen vuoden aikana tehdyistä rekrytoinneista. Miten usein avoinna 

olevaan tehtävään on hakenut kelpoisuuden omaava hakija? (Kysely 2, n=78) 

 

Rekrytoinnin haasteet (kuvio 24)  

Rekrytointeja tarkasteltiin myös laajemmin haasteiden näkökulmasta. Päiväkodin johtajat ja 

perhepäivähoidon esihenkilöt kuvasivat rekrytointiprosessin aikana kohtaamiaan haasteita 

varsin monipuolisesti. Yhtenä isona haasteena pidettiin tehtävään kelpoisuuden omaavien 

lyhytaikaisten sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön saatavuutta, mikä esiintyi vastauksissa 

suhteessa eniten (23 prosenttia) verrattuna kaikkiin mainittuihin tekijöihin.  

”Osaavia, ammattitaitoisia sijaisia tai määräaikaisia työntekijöitä on 

yleensäkin ollut vaikea saada ja usein joudumme käyttämään 

kouluttamattomia työntekijöitä.” 
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Vastauksista nousi esille myös ylipäätään koulutetun henkilöstön saatavuus sekä erityisesti 

varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus. Kaikista mainituista tekijöistä 19 prosenttia koski 

haastetta liittyen ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saatavuuteen: tehtävään 

kelpoisia hakijoita ei ole riittävästi tai lainkaan. Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnin 

haastavuus lohkaisi 17 prosentin osuuden kaikista mainituista tekijöistä.   

”Pätevistä työntekijöistä on pulaa kaikissa ammattiryhmissä. Työntekijät 

vaihtavat työpaikkoja hyvin helposti. Sitoutuminen työnantajaan on 

heikkoa.” 

”Päteviä varhaiskasvatuksen opettajia on alueella mahdotonta saada. 

Yhtään pätevää hakijaa ei ole tullut, vaikka 9/20–2/21 välisenä aikana on 

ollut 3 rekryä auki.” 

 

 

Kuvio 24. Haasteet rekrytoinnissa päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden 

kuvaamana (Kysely 2, n=65) 

 

3.5 Henkilöstön osaamisen täydentäminen 

 

Rekrytointitarpeiden ohella kartoituksen tarkoituksena oli tunnistaa varhaiskasvatusalan 

keskeisiä henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita ja toiveita Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan alueella.  

Henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve kohderyhmien vastaukset yhdistäen 

(kuvio 25)  

Varhaiskasvatuksen hallinnollista johtoa, päiväkodin johtajia ja perhepäivähoidon 

esihenkilöitä pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä osaamisen aluetta, joilla he haluaisivat  
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vahvistaa henkilöstönsä osaamista. Kun vastaajaryhmien vastauksia tarkastellaan 

yhdessä, nousevat pedagogisen osaaminen (14 prosenttia), tiimityöhön liittyvä osaaminen 

toiminnan arvioinnin ja kehittämisen suhteen (12 prosenttia) sekä 

varhaiserityispedagogiikkaan liittyvä osaaminen (11 prosenttia) suurimmiksi osaamisen 

vahvistamista vaativiksi alueiksi.  

 

 

Kuva 25. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve varhaiskasvatuksen hallinnollisen 

johdon ja päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arvioimana (Kyselyt 1 ja 

2, n=98) 

 

Henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve kohderyhmien vastaukset eritellen 

(kuvio 26)  

Myös erikseen tarkasteltuna molemmilla ryhmillä oli samankaltainen käsitys henkilöstön 

osaamisen vahvistamisen tarpeista, joskin osa-alueet painottuivat hiukan eri tavoin.   

Hallinnollisen johdon arvioiden mukaan tiimityöhön liittyvä osaaminen toiminnan 

arvioinnin ja kehittämisen alueella (16 prosenttia), pedagoginen osaaminen (14 

prosenttia) ja varhaiserityispedagogiikkaan liittyvä osaaminen (13 prosenttia) olivat 

kolme eniten valittua osaamisen aluetta.  

Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arvioiden mukaan pedagoginen 

osaaminen (14 prosenttia), varhaiserityispedagogiikkaan liittyvä osaaminen (11 

prosenttia) ja tiimityöhön liittyvä osaaminen, toiminnan arvioinnin ja kehittämisen 

alueella (11 prosenttia) olivat kolme eniten valittua osaamisen aluetta.  
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Kuvio 26. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarve varhaiskasvatuksen hallinnollisen 

johdon arvioimana (Kysely1, n=21) sekä päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon 

esihenkilöiden arvioimana (Kysely 2, n=77)  

 

3.6 Tutkinnon täydentämiseen liittyvä koulutustarve ja lisäkoulutustoiveet 

 

Kartoituksen myötä koulutusorganisaatiot saavat arvokasta tietoa liittyen työelämän 

koulutustarpeisiin ja -toiveisiin. Koulutusorganisaatioille esitettiin toiveita liittyen 

tutkinnon täydentämiseen ja lisäkoulutukseen.  

Tutkinnon täydentämiseen liittyvä koulutustarve (kuvio 27)  

Päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt arvioivat tutkinnon täydentämiseen 

liittyvää ajankohtaista koulutustarvetta henkilöstönsä osalta. Vastaajat valitsivat 

annetuista vaihtoehdoista ne, jotka kokivat vastaushetkellä ajankohtaisiksi.  

Selkeäsi suurin osa, 90 prosenttia vastaajista, arvioi varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuuden tuottavan koulutuksen olevan henkilöstönsä osalta ajankohtaista. Tulos on 

johdonmukainen suhteutettuna kartoituksen muihin tuloksiin, jotka viittaavat siihen, että 

varhaiskasvatuksen opettajista on pula myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kuitenkin yli 

viidennes vastaajista arvioi myös muihin tehtäviin (varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 

päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja) 

kelpoisuuden tuottavalle koulutukselle olevan henkilöstössään tarvetta.  
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Kuvio 27. Varhaiskasvatushenkilöstön tutkinnon täydentämiseen liittyvä koulutustarve 

päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arvioimana (Kysely 2, n=71) 

 

Koulutusorganisaatioille esitetyt lisäkoulutustoiveet (kuvio 28)  

Varhaiskasvatuksen hallinnolliselta johdolta, päiväkodin johtajilta ja perhepäivähoidon 

esihenkilöiltä kysyttiin, millaista lisäkoulutusta he toivoisivat ammatillisten oppilaitosten 

tai korkeakoulujen järjestävän. Vastaajaryhmien vastaukset on yhdistetty.   

Kaikista annetuista vastauksista 28 prosenttia koski koulutustoiveita liittyen tutkinnon 

täydentämiseen tai uuden tutkinnon suorittamiseen varhaiskasvatusalalla. Toiveet 

sisälsivät koulutusta lastenhoitajasta tai sosionomista (AMK) varhaiskasvatuksen 

opettajaksi ja lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Lisäksi 

sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille toivottiin mahdollisuutta täydentää 

tutkintoaan esiopettajaksi.  

Varhaiskasvatuksen opettajista on todella kova pula. Tarvitsemme 

muuntokoulutusta lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi. Lisäksi 

sosionomit tarvitsevat mahdollisuuden pätevöityä esiopetukseen (kahden 

vuoden lisäkoulutus ei ole kovin houkutteleva). 

Myös yksittäisiä koulutustoiveita esitettiin paljon (24 prosenttia). Ne sisälsivät muun 

muassa vuorohoitoon, lapsen tunne- ja itsesäätelytaitoihin ja esimies- ja alaistaitoihin 

liittyvää koulutusta sekä koulutusta liittyen uuden henkilöstörakenteen tuomiin 

muutoksiin ammattiryhmien roolituksessa.  

Uuden henkilöstörakenteen huomioiminen suunnittelussa, toiminnassa, 

pedagogiassa. Tämä on aivan alussa, kun sosionomeja ei ole meillä vielä 

ollenkaan. 

Koulutuksen järjestämiseen liittyviä toiveita olivat joustavat opintopolut ja helppo 

saavutettavuus, mahdollisuudet lyhyisiin täydennyskoulutuksiin sekä mahdollisuus työn 

ohella opiskeluun. Koulutusta toivottiin järjestettävän monimuoto-opetuksena alalla jo 

työskenteleville tai lisäkoulutusta tarvitseville.   
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Kuvio 28. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon ja päiväkodin johtajien ja 

perhepäivähoitajien esihenkilöiden koulutustoiveet koulutusorganisaatioille (Kyselyt 1 ja 2, 

n=64) 

 

3.7 Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva 

 

Varhaiskasvatuksen sosionomi on uusi tehtävänimike (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). 

Varhaiskasvatuslaissa ei kuitenkaan säädetä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävästä, 

vaan tehtävänkuvasta päättää työnantaja. Kartoituksen toteuttamisen aikana 

varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva oli juuri saanut valtakunnalliset suositukset 

(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:3).   

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan määrittely (kuvio 29)  

Kartoituksen avulla pyrittiin selvittämään, missä määrin varhaiskasvatuksen sosionomin 

tehtävänkuvaa on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella määritelty. Ainoastaan 5 

prosenttia varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johdosta ilmoitti, että organisaatiossa on 

määritelty varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva.  
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Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan sisältö (kuvio 30)  

Hallinnollinen johto, päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt kuvailivat, mitä 

varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva sisältää tai mitä sen heidän näkemyksensä 

mukaan tulisi sisältää.  

Kuvailujen perusteella varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva sisälsi tai sen 

toivottiin sisältävän ennen kaikkea perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja 

vanhemmuuden tukemista (16 prosenttia), moniammatillista verkostoyhteistyötä (15 

prosenttia), pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä 

yhdessä tiimin kanssa päävastuun ollessa varhaiskasvatuksen opettajalla (11 prosenttia) 

sekä lapsiperheiden palveluohjausta (10 prosenttia).  

Sosionomin koulutus antaa paljon eväitä työskennellä koko perheen kanssa. 

Mielestäni sosionomin tehtävänkuvan pitäisi sisältää perheen kanssa 

tehtävää yhteistyötä ja verkostoyhteistyötä. Sosionomi vastaisi 

verkostotyöstä ja varhaiskasvatuksen opettaja pedagogiikasta. 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön 

sekä lapsiperheiden palvelunohjaukseen liittyvää osaamista. 

 

Kuvio 29. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon vastaukset kysymykseen siitä, onko 

varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa organisaatiossa määritelty (Kysely 1, 

n=21) 
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Kuvio 30. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan sisältö varhaiskasvatuksen 

hallinnollisen johdon ja päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden 

kuvailemana (Kyselyt 1 ja 2, n=58) 

 

3.8 Johtamisosaamisen kehittäminen 

 

Johtamisella on merkittävä rooli varhaiskasvatuksessa. Kartoituksen avulla pyrittiin 

selvittämään, millaisia johtamisosaamiseen ja sen kehittämiseen liittyviä tarpeita 

varhaiskasvatuksen esihenkilöillä lähitulevaisuudessa on.   

Johtamisosaamisen kehittämisen tarve varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon 

arvioimana (kuvio 31) 

Varhaiskasvatuksen hallinnollinen johto, päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon 

esihenkilöt arvioivat, millaista johtamisosaamista he ennakoivat omassa organisaatiossa 

tarvittavan seuraavan vuoden aikana. Vastaukset on analysoitu erikseen johtuen 

vastaajaryhmien osaksi erilaisista tulokulmista johtajuuden suhteen. 

Molempien ryhmien vastaukset heijastelivat samankaltaisia johtamisosaamisen 

kehittämistarpeita. Varhaiskasvatuksen hallinnollisen johdon vastauksista nousivat 

selkeimmin esille pedagogiseen johtamiseen liittyvä osaaminen (19 prosenttia) ja 

henkilöstöjohtamiseen liittyvä osaaminen (19 prosenttia).  

”Tarvitaan vahvaa pedagogiikan johtamista sekä 

vuorovaikutuksen/tunteiden johtamisosaamista. Positiivista johtamisotetta 

ja arjen resilienssiä vahvistavaa johtamista. Innostavaa, arvosidonnaista ja 

hyvää viestintää ja vuorovaikutusta tukevaa otetta. --” 
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Johtamisosaamisen kehittämisen tarve päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon 

esihenkilöiden arvioimana (kuvio 32) 

Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden vastauksissa korostui selkeästi 

vahvimmin pedagogiseen johtamiseen liittyvä osaaminen (26 prosenttia). Sen lisäksi 

painottuivat (työ)hyvinvoinnin johtamiseen liittyvä osaaminen (21 prosenttia) ja 

henkilöstöjohtamiseen liittyvä osaaminen (20 prosenttia).   

”Pedagogisen johtamisen kehittäminen jaetun johtajuuden näkökulmasta; 

opettajan rooli ja vastuu, sekä päiväkodinjohtajan rooli ja vastuu. Yhdessä 

luodaan kokonaisuus. Työhyvinvoinnin johtaminen; henkilöstön 

osallistaminen ja sitouttaminen yhteisten päämäärien edistämiseksi ja 

tavoittelemiseksi.”  

”Varhaiskasvatusyksiköt kasvavat koko ajan. Johtajalta vaaditaan 

monipuolista henkilöstöhallinnon taitoa. Erittäin tärkeässä roolissa on 

työntekijöiden kohtaaminen, tukeminen ja kannustaminen. --” 

  

Kuva 31. Johtamisosaamisen kehittämisen tarve varhaiskasvatuksen hallinnollisen 

johdon arvioimana (Kysely 1, n=17) 
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3.9 Varhaiskasvatusalan pitovoima 

 

Varhaiskasvatuksen hallinnollinen johto, päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon 

esihenkilöt kuvailivat tekijöitä, joiden arvioivat eniten vaikuttavan henkilöstön 

varhaiskasvatusalalla pysymiseen (kuvio 33).  

Pitovoimaan liittyviä tekijöitä tarkasteltiin vastauksissa kahdesta eri näkökulmasta: Mitkä 

tekijät pitävät varhaiskasvatuksen ammattilaiset alalla ja toisaalta, mitkä tekijät 

vaikuttavat siihen, että alalta poistuu työntekijöitä. Suurin yksittäinen henkilöstön alalla 

pysymiseen vaikuttava tekijä oli vastausten perusteella palkkaus (24 prosenttia), mikä 

esiintyi vastauksissa eniten suhteessa kaikkiin mainittuihin tekijöihin. Palkkauksen 

koettiin olevan liian matala työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen nähden.  

”Palkkaus tulisi olla tehtävän vaativuuden mukainen ja tämän päivän 

vaativuus on kyllä ylittänyt meidän henkilöstön palkkatason.” 

Vastauksissa nousi selkeästi esille myös työn kuormittavuuteen ja riittävään 

resurssointiin liittyvät tekijät (17 prosenttia). Näiden tekijöiden nähtiin korreloivan 

toisiinsa: Mitä vähemmän resursseja, sitä kuormittavammaksi työ koetaan, kun taas 

resursseja lisäämällä kuormittavuus vähenee. Työn kuormittavuuteen ja riittävään 

resurssointiin liitettiin muun muassa sopiva ryhmäkoko, riittävä henkilöstömäärä ja lasten 

tuen tarve suhteessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan tukeen ja 

konsultointiin.  

”Työnteon 1) kuormittavuus (liittyy osaltaan kohtaan 2) ja 2) edellytykset; 

resurssointi (sijaiset, ryhmäkoko, toimintaan käytettävät eurot) sekä 

henkinen ja fyysinen "turvallisuus" (kunnan talous/lomautukset, 

ryhmäkoko, haastavien perheiden ja lasten kohtaaminen ja tukeminen).”  

Kuvio 32. Johtamisosaamisen kehittämisen tarve päiväkodin johtajien ja 

perhepäivähoitajien esihenkilöiden arvioimana (Kysely 2, n=58)  
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Useimmissa vastauksissa kuvailtiin kootusti erilaisia alan pitovoimaan vaikuttavia 

tekijöitä. Esimerkiksi paljon mainintoja saaneeseen työhyvinvointiin voivat vaikuttaa 

hyvin monet eri seikat. Tässä kartoituksessa vastaukset on kuitenkin pyritty jaottelemaan 

mahdollisemman moneen kategoriaan, jotta kuvatut alan pitovoimaan vaikuttavat tekijät 

tulevat paremmin näkyville.  

”Työhyvinvointi: Jos kuormitus kasvaa liian suureksi, tulee halu vaihtaa 

paikkaa tai työtä. Henkilöstön kuunteleminen, osallistaminen, yhdessä 

sopiminen ja myönteisen ilmapiirin vahvistaminen on merkittävän tärkeää. 

Koulutusmahdollisuudet ja työn kehittäminen sopivissa määrin inspiroivat, 

motivoivat ja sitouttavat työhön.” 

”Työvoiman rekrytointi; pysyvät työsuhteet, kehittyvä palkkaus. Alan 

imago; työn arvostus ja mielekkyys, miten viestitetään ulospäin. 

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen; resurssien riittävyys ja 

jakautuminen, kuormittavuus. Työilmapiiri; yhteisöllisyys ja osallisuus, 

kunnioitus jokaisen työpanokseen. Johtaminen: tasa-arvoinen ja 

yhdenvertainen toiminta, selkeys ja kaikille selvät toimintamallit ja 

työnkuvat.  

 

 

Kuvio 33. Varhaiskasvatusalan pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä varhaiskasvatuksen 

hallinnollisen johdon sekä päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden 

arvioimana (Kyselyt 1 ja 2, n=93) 
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LIITE 1 Webropol-kyselylomake varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeista ja osaamisen 

kehittämistarpeista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen varhaiskasvatuksen 

hallinnolliselle johdolle  

 

 

 

KYSELY VARHAISKASVATUSALAN REKRYTOINTITARPEISTA JA 

OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEISTA  

 

Hyvä vastaanottaja,   

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toteutettavan 

kartoituksen tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan 

varhaiskasvatuspalveluiden tämänhetkisistä henkilöstön rekrytointitarpeista ja osaamisen 

kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tunnistaa varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeita 

sekä keskeisiä henkilöstön osaamiseen liittyviä haasteita, tarpeita ja toiveita Pohjois-

Pohjanmaan alueella.     

OsaaVa -hankkeen tavoitteena on edistää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen 

ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden 

sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa 

täydennyskouluttautumista. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien 

kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.   

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä oppilaitosten, korkeakoulujen ja 

työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja 

osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Diakonia-

ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja 

se toteutetaan 1.4.2020-31.5.2022 välisenä aikana.   

Kartoituksesta saatuja tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja raportoidaan yleisellä tasolla 

siten, että kenenkään yksittäisen vastaajan mielipiteitä tai tietoja ei ole mahdollista 

tunnistaa. Saatuja tuloksia käytetään hankkeen toimintamallien kehittämiseen ja niitä 

esitellään hankkeen julkaisuissa ja seminaareissa. 

 

Vastaamisohjeet 

 

Valitse edustamaasi organisaatiota parhaiten koskeva vaihtoehto tai vaihtoehdot. 

Avoimissa kysymyksissä kirjoita vastaus sitä varten varattuun tilaan. Huomioithan, että 
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joissakin kysymyksissä sinua pyydetään vastaamaan kaikkiin kohtiin. Tähdellä (*) 

merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

 

Kysely koskee varhaiskasvatushenkilöstöä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Mikäli 

organisaationne tuottaa varhaiskasvatuspalveluja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 

ulkopuolella, huomioithan tämän vastauksissasi. 

TALLENNA JA JATKA MYÖHEMMIN -painikkeella voit keskeyttää kyselyn 

täyttämisen ja tallentaa jo vastaamasi kysymykset. Vastauksesi tallennetaan ja pääset 

jatkamaan vastaamista annetulla linkillä.  

LÄHETÄ-painikkeella kysely lähetetään eteenpäin. Tämän jälkeen kyselyä ei voi enää 

muokata. 

 

 

 

Taustakysymykset 

 

1 Tehtävänimikkeesi 

 

2 Koulutuksesi  

 

3 Organisaatio, jossa työskentelet * 

 

4 Organisaation koko kasvatushenkilöstön lukumäärä Pohjois-Pohjanmaan alueella * 

 

5 Valitse organisaatiotasi parhaiten kuvaava tai kuvaavat vaihtoehdot * 
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Kasvatushenkilöstön rakenne 

 

6 Merkitse kunkin tehtävänimikkeen kohdalle, kuinka monta kyseiseen 

henkilöstöryhmään kuuluvaa työntekijää organisaatiossanne (PohjoisPohjanmaan 

alueella) tällä hetkellä työskentelee. Merkitse myös, kuinka monta heistä on miehiä. 

Mikäli organisaatiossanne ei työskentele yhtään henkilöstöryhmään kuuluvaa 

henkilöä/miestä, merkitse vastaukseksi 0.   

Kirjoita vastaukset nykyisen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisten 

tehtävänimikkeiden (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sosionomi ja opettaja) mukaan. 

Jos varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä ei ole vielä henkilöitä, merkitse kyseiseen 

kohtaan 0. 
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Ennuste koulutetun työvoiman tarpeesta vuoteen 2030 mennessä 

 

7 Millaisia muutoksia arvioit organisaatiossanne tapahtuvan vuoteen 2030 mennessä? 

Arvioi henkilöstön määrällisiä muutoksia henkilöstöryhmittäin. 

1=Vähenee 2=Pysyy ennallaan 3=Kasvaa 4=En osaa sanoa  

Huomioi vastauksessasi nykyisen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiset 

tehtävänimikkeet (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sosionomi ja opettaja). 

 

 

Ennuste henkilökunnan eläköitymisestä 

 

8 Arvioi lukumääräisesti, kuinka monta kunkin henkilöstöryhmän työntekijää 

organisaatiostanne eläköityy vuoteen 2025 mennessä. Mikäli ammattiryhmään kuuluvia 

tai eläköityviä ei ole, merkitse vastaukseksi 0. Merkitsethän vastauksen jokaiseen 

kohtaan. 
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Avointen tehtävien rekrytointiprosessi 

 

9 Arvioi, miten haastavaa tai helppoa on rekrytointi päiväkodin johtajan avoinna olevaan 

tehtävään. 

 

 

10 Arvioi, miten haastavaa tai helppoa on rekrytointi varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

avoinna olevaan tehtävään.  

 

 

11 Käytättekö sijaisten rekrytoimisessa apuna henkilöstövuokrausta välittäviä yrityksiä? 

 

 

12 Käytättekö tällä hetkellä rekrytoinnissa jatkuvaa hakua? 

 

 

13 Millaisia menetelmiä tai välineitä organisaatiossanne käytetään rekrytoinnin 

helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi? 

 

 

14 Millaisia keinoja ehdottaisit koulutetun työvoiman saatavuuden nopeuttamiseksi? 
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Henkilöstön osaamisen täydentäminen 

 

15 Alla on joukko varhaiskasvatustyössä tarvittavia osaamisen alueita. Valitse 

korkeintaan viisi (5) osaamisaluetta, joilla haluaisit vahvistaa henkilöstösi osaamista. 
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Lisäkoulutustoiveet 

 

16 Millaista lisäkoulutusta toivoisit ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulujen 

järjestävän? 

 

 

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva 

 

17. Onko organisaatiossanne määritelty varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa? 

 

 

18 Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva sisältää tai mitä näkemyksesi 

mukaan tehtävänkuvan tulisi sisältää? 

 

 

Johtamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen 

 

19 Arvioi johtamisen kehittämistä seuraavan vuoden aikana. Minkälaista 

johtamisosaamista ennakoit organisaatiossanne tarvittavan?  

 

 

Varhaiskasvatuksen pitovoima 

 

20 Mitkä tekijät eniten vaikuttavat henkilöstön varhaiskasvatusalalla pysymiseen?  

 

 

Kiitos vastauksistasi!  
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LIITE 2 Webropol-kyselylomake varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeista ja osaamisen 

kehittämistarpeista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen päiväkodin johtajille ja 

perhepäivähoidon esihenkilöille   

 

 

 

KYSELY VARHAISKASVATUSALAN REKRYTOINTITARPEISTA JA 

OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEISTA  

 

Hyvä vastaanottaja,   

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toteutettavan 

kartoituksen tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan 

varhaiskasvatuspalveluiden tämänhetkisistä henkilöstön rekrytointitarpeista ja osaamisen 

kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tunnistaa varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeita 

sekä keskeisiä henkilöstön osaamiseen liittyviä haasteita, tarpeita ja toiveita Pohjois-

Pohjanmaan alueella.     

OsaaVa -hankkeen tavoitteena on edistää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen 

ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden 

sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa 

täydennyskouluttautumista. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien 

kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.   

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä oppilaitosten, korkeakoulujen ja 

työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja 

osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Diakonia-

ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja 

se toteutetaan 1.4.2020-31.5.2022 välisenä aikana.   

Kartoituksesta saatuja tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja raportoidaan yleisellä tasolla 

siten, että kenenkään yksittäisen vastaajan mielipiteitä tai tietoja ei ole mahdollista 

tunnistaa. Saatuja tuloksia käytetään hankkeen toimintamallien kehittämiseen ja niitä 

esitellään hankkeen julkaisuissa ja seminaareissa. 

 

Vastaamisohjeet 

 

Valitse edustamaasi organisaatiota parhaiten koskeva vaihtoehto tai vaihtoehdot. 

Avoimissa kysymyksissä kirjoita vastaus sitä varten varattuun tilaan. Huomioithan, että 
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joissakin kysymyksissä sinua pyydetään vastaamaan kaikkiin kohtiin. Tähdellä (*) 

merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

 

Kysely koskee varhaiskasvatushenkilöstöä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Mikäli 

organisaationne tuottaa varhaiskasvatuspalveluja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 

ulkopuolella, huomioithan tämän vastauksissasi. 

TALLENNA JA JATKA MYÖHEMMIN -painikkeella voit keskeyttää kyselyn 

täyttämisen ja tallentaa jo vastaamasi kysymykset. Vastauksesi tallennetaan ja pääset 

jatkamaan vastaamista annetulla linkillä.  

LÄHETÄ-painikkeella kysely lähetetään eteenpäin. Tämän jälkeen kyselyä ei voi enää 

muokata. 

 

 

 

Taustakysymykset  

 

1 Tehtävänimikkeesi 

 

2 Koulutuksesi  

 

3 Organisaatio, jossa työskentelet * 

 

4 Alaisenasi työskentelevän kasvatushenkilöstön lukumäärä? * 
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5 Mitkä ovat varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevien alaistesi tutkintonimikkeet? 

Kirjoita kunkin tutkintonimikkeen kohdalle lukumäärä. Merkitse 0 (nolla), mikäli 

alaisenasi ei ole yhtäkään tietyn tutkinnon omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa. * 

 

 

 

 

 

 

6 Valitse seuraavista vaihtoehdoista yksi tai useampi * 

 

 

Sijaisten käyttäminen työvoimana 

 

7 Miten haastavaa tai helppoa on rekrytoida pidempiaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla 

on työtehtävään vaadittu kelpoisuus? Pidempiaikaisella sijaisuudella tarkoitetaan tässä 

vähintään yli viikon ja korkeintaan puolen vuoden mittaista sijaisuutta.  

1=Haastavaa 2=En osaa sanoa 3=Helppoa 4=Ei ole ajankohtaista 

 

 

  



 
 

45 
 

Kysymyksissä 8–11 arvioidaan sijaisten käyttöä viimeisen vuoden aikana. 

 

8 Arvioi sijaisten käyttöä VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN tehtävässä 

viimeisen vuoden aikana. Valitse sijaisena käyttämäsi vaihtoehdot. 

 

 

9 Arvioi sijaisten käyttöä VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN tehtävässä 

viimeisen vuoden aikana. Valitse sijaisena käyttämäsi vaihtoehdot. 
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10 Arvioi sijaisten käyttöä PÄIVÄKODIN JOHTAJAN tehtävässä viimeisen vuoden 

aikana. Valitse sijaisena käyttämäsi vaihtoehdot. 

 

 

11 Arvioi sijaisten käyttöä PERHEPÄIVÄHOITAJAN tehtävässä viimeisen vuoden 

aikana. Valitse sijaisena käyttämäsi vaihtoehdot. 
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Avointen tehtävien rekrytointiprosessi 

 

12 Arvioi viimeisen vuoden aikana tekemiäsi rekrytointeja. Miten usein avoinna olevaan 

tehtävään on hakenut kelpoisuuden omaava hakija? 

1=Ei koskaan 2=Harvoin 3=Ei rekrytointeja 4=Useasti 5=Aina 

 

 

13 Arvioi viimeisen vuoden aikana tekemiäsi rekrytointeja. Kuinka monta (tehtävään 

kelpoisuuden omaavaa) miestä on ollut kaikkien hakijoiden joukossa? 

 

 

14 Millaisia haasteita olet kohdannut rekrytointien yhteydessä? 
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Tutkinnon täydentäminen 

 

15 Arvioi tutkinnon täydentämiseen liittyvää koulutustarvetta henkilöstössäsi. Valitse ne 

vaihtoehdot, jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia.  

Huomio vastauksessasi nykyisen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiset 

tehtävänimikkeet (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, sosionomi ja opettaja). 
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Henkilöstön osaamisen täydentäminen 

 

16 Alla on joukko varhaiskasvatustyössä tarvittavia osaamisen alueita. Valitse 

korkeintaan viisi (5) osaamisaluetta, joilla haluaisit vahvistaa henkilöstönne osaamista. 
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17 Millaista lisäkoulutusta toivoisit ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulujen 

järjestävän? 

 

 

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva 

 

18 Onko organisaatiossanne määritelty varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa? 

 

 

19 Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva sisältää tai mitä näkemyksesi 

mukaan tehtävänkuvan tulisi sisältää? 

 

 

Johtamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen 

 

20 Arvioi johtamisen kehittämistä seuraavan vuoden aikana. Minkälaista 

johtamisosaamista ennakoit organisaatiossanne tarvittavan? 

 

 

Varhaiskasvatusalan pitovoima 

 

21 Mitkä tekijät eniten vaikuttavat henkilöstön varhaiskasvatusalalla pysymiseen? 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  
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LIITE 3 Sähköpostin saateteksti varhaiskasvatuksen hallinnolliselle johdolle  

 

 

Hyvä kunnan/kaupungin varhaiskasvatustoiminnasta vastaava, 

  

Varhaiskasvatustyön toimintaympäristö on monin tavoin muuttunut viime vuosien 

aikana. Käynnissä on useita muutostrendejä, joiden vaikutusten ennakoidaan tuovan 

uusia haasteita varhaiskasvatustyölle.   

  

Varhaiskasvatuslain (540/2018) tuoman muutoksen myötä päiväkodeissa työskentelee 

moniammatillisina tiimeinä hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä varhaiskasvatuksen 

opettajia, sosionomeja ja lastenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja 

avustajia. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on esittänyt julkaisussaan 

(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:3) suositukset varhaiskasvatuksen 

yhteiselle ja eriytyneelle ammatilliselle osaamiselle sekä koulutusten kehittämiselle. 

Käynnissä olevien muutosten vuoksi on tärkeää kartoittaa varhaiskasvatuksen nykytilaa.  

  

Teemme OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa nykytilan 

kartoitusta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kartoituksen avulla saamme kootusti 

tärkeää tietoa varhaiskasvatusalan henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista sekä 

työvoima- ja rekrytointitarpeista. Kartoitus koostuu kahdesta hiukan erisisältöisestä 

kyselystä, joista toinen on osoitettu kunnan/kaupungin sekä yksityisen sektorin 

varhaiskasvatustoiminnasta vastaaville eli ns. hallinnolle (Kysely 1) ja toinen päiväkodin 

johtajille ja perhepäivähoitajien esihenkilöille (Kysely 2).  

  

Sinulle kohdistettuun kyselyyn (Kysely 1) pääset vastaamaan seuraavasta 

linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/B6C35933DF2CD91F   

  

Vastausaikaa on noin kaksi viikkoa, kysely sulkeutuu 3.3.2021.  

  

Voit tutustua kysymyksiin ennakolta liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.  

   

Kiitos, kun olet mukana kehittämässä varhaiskasvatusta!  

  

  

  

https://link.webropolsurveys.com/S/B6C35933DF2CD91F
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LIITE 4 Sähköpostin saateteksti päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille  

 

 

Hyvä päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon esihenkilö, 

 

Varhaiskasvatustyön toimintaympäristö on monin tavoin muuttunut viime vuosien 

aikana. Käynnissä on useita muutostrendejä, joiden vaikutusten ennakoidaan tuovan 

uusia haasteita varhaiskasvatustyölle.   

  

Varhaiskasvatuslain (540/2018) tuoman muutoksen myötä päiväkodeissa työskentelee 

moniammatillisina tiimeinä hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä varhaiskasvatuksen 

opettajia, sosionomeja ja lastenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja 

avustajia. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on esittänyt julkaisussaan 

(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:3) suositukset varhaiskasvatuksen 

yhteiselle ja eriytyneelle ammatilliselle osaamiselle sekä koulutusten kehittämiselle. 

Käynnissä olevien muutosten vuoksi on tärkeää kartoittaa varhaiskasvatuksen nykytilaa.  

  

Teemme OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa nykytilan 

kartoitusta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kartoituksen avulla saamme kootusti 

tärkeää tietoa varhaiskasvatusalan henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista sekä 

työvoima- ja rekrytointitarpeista. Kartoitus koostuu kahdesta hiukan erisisältöisestä 

kyselystä, joista toinen on osoitettu kunnan/kaupungin sekä yksityisen sektorin 

varhaiskasvatustoiminnasta vastaaville eli ns. hallinnolle (Kysely 1) ja toinen päiväkodin 

johtajille ja perhepäivähoitajien esihenkilöille (Kysely 2).  

  

Sinulle kohdistettuun kyselyyn (Kysely 2) pääset vastaamaan seuraavasta linkistä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/853D5EEB3D56EB7A  

  

Vastausaikaa on noin kaksi viikkoa, kysely sulkeutuu 3.3.2021.  

  

Voit tutustua kysymyksiin ennakolta liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.  

  

Kiitos, kun olet mukana kehittämässä varhaiskasvatusta! 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/853D5EEB3D56EB7A

